
Etap przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych

Krok 1
Właściciel posesji objętej Projektem otrzymuje od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 
w formie pisemnej informację ogólną o Projekcie, formularz informacyjny oraz wniosek o zawarcie 
umowy o odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet. 

Wniosek i formularz informacyjny Właściciel ma obowiązek odesłać lub dostarczyć do siedziby 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie albo do Urzędu Gminy.

Krok 2
Wykonawca robót wykonuje część 
przyłącza do granicy działki.

Etap w trakcie robót budowlano-montażowych
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Krok 4

Właściciel posesji po spełnieniu wymogów formalnych rozpoczyna budowę pozostałej części przyłącza i zgłasza jego 
rozpoczęcie i zakończenie do Związku. Budowa odbywa się na koszt i staraniem Właściciela, podlega odbiorowi technicznemu 
przez Związek i powinna być wykonana przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

Krok 3

Właściciel posesji składa do Związku wniosek 
o wydanie warunków technicznych na pozostałą 
część przyłącza. Związek odpowiada na złożony 
wniosek, wydaje zgodę i warunki techniczne oraz 
informację o niezbędnych formalnościach, które 
winny być spełnione, jak również przekazuje 
Właścicielowi umowę o odprowadzeniu 
ścieków ze spółką Aquanet.

Krok 5

Związek dokonuje odbioru technicznego przyłącza i w przypadku pozytywnego wyniku, odbiera od Właściciela posesji 
egzemplarz umowy o odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet. 



Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Nowy Rynek 8
62-095 Murowana Goślina
www.puszcza-zielonka.pl

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126                                           
61-492 Poznań
www.aquanet.pl

Krok 6

Właściciel posesji zgłasza wybudowane przyłącze w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego.

Etap po zakończeniu robót budowlano-montażowych

Krok 7

Przed planowanym oddaniem sieci kanalizacyjnej do eksploatacji, Związek informuje wszystkich zainteresowanych 
Właścicieli posesji o przewidywanym terminie zrzutu ścieków i istniejącym obowiązku podłączenia się do sieci.

Etap po oddaniu sieci kanalizacyjnej do eksploatacji Operatorowi – 
spółce AQUANET

Krok 8
Związek przekazuje do eksploatacji sieć kanalizacyjną spółce Aquanet, o czym informuje wszystkich zainteresowanych. Od tego momentu 
istnieje techniczna możliwość zrzutu ścieków z terenu posesji.  

Krok 9
Właściciel posesji, który podpisał umowę o odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet, wykonuje na własny koszt instalację 
wewnętrzną i włącza się do sieci kanalizacyjnej. Fakt włączenia zgłasza do spółki Aquanet.

Krok 10
W przypadku korzystania ze zbiornika bezodpływowego (szamba) Właściciel zapewnia jego wyłączenie z eksploatacji oraz 
przeznacza na cel niezwiązany z odprowadzaniem ścieków.

Uwaga

Właściciel, który będzie chciał się podłączyć do sieci po jej uruchomieniu, zobowiązany będzie do złożenia 
wniosku o wydanie warunków technicznych do Biura Obsługi Klienta spółki Aquanet oraz obsługiwany będzie zgodnie  
z procedurami tej firmy.


